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Koszonettel megkaptam a 2021. oktober 21 -ei kozmeghallgatasra erkezett kerdeseit, amellyel
osszefuggesben az alabbiakrol tajekoztatom Ont:
Camara-Bereczki Ferenc Miklos onkormanyzati kepviseld altal hasznalt lakasra es
taroldra vonatkozd kerdesek.
,

1. Mi indokolja, az allitolag vegleges szocialis ellatasra szorulo edesanyjanak a
berldi jogviszony anak tovabbi fenntartasat, s bogy az a hivatkozas, miszerint a
jelenlegi berlemenyhasznald a „lakas eletvitelszerfl hasznalatara a berlo altal
befogadott csaladtagkent jogosult” ilyen koriilmenyek kozott is megallja-e a
helyet?
A berlo csak atmeneti elhelyezessel tartozkodik elldto intezetben, a berleti jogviszony
felmondasara okot add koriilmeny nem dll fenn, ami alapjan az Onkormanyzat a
berletijogviszony felmondasat kezdemenyezhetne, es azt a Jdzsejvarosi Gazdalkodasi
Kozpont Zrt. vagyongazddlkodasi osztalya sent tartja indokoltnak. A berletijogviszony
a tovdbbiakban is fenn all. A berlo egeszsegiigyi allapota az informacios
bnrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szdld 2011. evi CXII. torveny 3.
§3. pontja szerinti kulonleges adat, emellett Kepviseld ur edesanyja nem kozszereplo,
igy tovabbi informacidt nem tudunk megosztani, ezert kerem, tartdzkodjon ezen adatok
nyilvanossagban vald targyalasatdl. A jelenlegi berlovel nem dll fenn semmilyen
indok, ami miatt sziikseges lenne a berleti szerzodes felmonddsa.
2. A Kepviseld miert hasznalhat dijmentesen egy hozzavetoleg 25 m2 nagysigu lakas
celjara szolgalo helyiseget a butorai tarolasara? s
A hivatkozott helyiseg nem lakas celu helyiseg. Ilyen, a lakdk altal kozosen hasznalt
helyiseg az epiilet minden szintjen megtaldlhato. Igaz ez a foldszinten levo CamaraBereczki Ferenc Miklos altal — masokkal kozosen — hasznalt helyisegre is. A
helyisegekre egyik lakd sem rendelkezik berleti szerzoddssel, mivel azoknem ondlloan
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keriilnek hasznositasra. Az emeleteken ezek a helyisegek a haszndlaton kivuli kozos
WC-k. Kozos WC a foldszinten nem talalhato, mert az a szomszedos lakashoz
engedellyel csatolasra kerult.

Mi jogon berelheti a berlakast es a tarolot a kepviselo?
A kepviselo jelenleg nem berlo a lakasban, a berleti jogviszonnyal edesanyja
rendelkezik. A lakasok es helyisegek berletere, valamintaz elidegenitesukre vonatkozd
egyes szabdlyokrol szdld 1993. evi LXXVIII. torveny 21.§ (2) bekezdese alapjan a
berlo a berbeado irasbeli hozzajarulasa nelkul is befogadhatja a lakasaba a
gyermeket. A kozos hasznalatu tarolot Camara-Bereczki Ferenc Miklos nem kepviseloi
minosegeben hasznalja, hanem mint a hdzban lako berlo gyermeke, mas berlokkel
egyiltt az elozoekben leirtak szerint.
4. Mifele torvenyesseget reprezental egy olyan kepviselo, akinek hazaban
jogellenesen hasznalt es teljesen ep fires lakasok varjak evek ota az egyre csak
szaporodd rautaltak seregeit, akik evek ota hiaba palyaznak egy legalabb akkora
helyisegre, ahol most a kepviselo a butorait tarolja.
3.

Ez nem a kepviseldre vonatkozd kerdes, a kepviselo egyedul nem jogosult
dnkormdnyzati donteseket hozni. Az ures lakasokat az Onkormdnyzat palyazat utjan
hasznositja, de elsodlegesen kotelezoen elldtando feladatainak teljesitesere hasznalja
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